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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup di dunia saling membutuhkan satu 

sama lainnya, manusia tidak mungkin hidup sendiri, karena setiap individu tidak 

mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang 

lain ( M. Arifin Hakim, 2001:5 ). 

Islam adalah salah satu dien (way of life) yang praktis. Mengajarkan segala 

yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Islam memandang bahwa hidup manusia 

di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, maka dari 

itu islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan hal yang baik dan 

bermanfaat kapan saja dan dimana saja. Islam juga mengajarkan cara 

bermuamalat yang baik kepada umatnya. 

Islam juga memerintahkan umatnya untuk bersiap-siap dan mengantisipasi 

masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi 

harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah 

perencanaannya adalah dengan menabung. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat 

yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk 

mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Salah satunya adalah surat An-Nisa 

ayat 9: 
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

Perkataan yang benar ( Syafi’i Antonio, 2001:153 ).  

 

Kemudian dipertegas dengan Q.S Al-Hasyr ayat18 : 

          

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan ( Syafi’i Antonio, 2001:154 ). 

Kemudian definisi tabungan menurut UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 

9 Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan manurut syarat 

tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau 

alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21 tahun 

2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu 
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yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan / atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

 Munculnya produk-produk layanan perbankan yang baru, dipenghujung 

abad 20, perbankan nasional semakin marak dengan lahirnya Perbankan Syariah 

yang menggunakan sistem baru yang sebelumnya tidak dikenal. Lahirnya Bank 

Syariah di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat (Umat Islam 

Indonesia) terhadap bank tanpa bunga ( Sri Imaniyati, 2002:73 ). 

Pada saat ini telah ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara 

dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin 

melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak 

diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu. 

Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar 

daripada tabungan biasa namun lebih kecil daripada tabungan deposito. Biasanya 

tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan dalam mengatur 

keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka 

mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan 

keuangan keluarga. Atau dapat pula sebagai tabungan perencana pendidikan untuk 

putra-putrinya, biasanya dalam tabungan berencana ini diletakkan pula asuransi 

jiwa di dalammya ( M. Nurianto Al-Arif, 2010:34 ). 

PT. Bank Syariah Mandiri ( BSM ) yang beralamat di Bandung Timur 

Plaza Blok A Jalan A. H. Nasution No. 46 A Ujungberung Bandung Jawa Barat 

merupakan salah satu Bank Syariah yang menawarkan produk tabungan 

tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana yang hampir sama 
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berjangka. Dalam penghimpunan dana Bank Syariah Mandiri diantaranya 

menawarkan produk Tabungan Berencana yang menggunakan akad mudharabah 

muthlaqah dimana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang 

diperoleh akan dibagihasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan 

persentase nisbah yang telah disepakati. 

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan 

nisbah bagi hasil berjenjang dan memiliki perlindungan asuransi untuk berbagai 

rencana anda. 

Bank Syariah Mandiri dalam produk BSM Tabungan Berencana ini 

memberikan fasilitas terbaik dan dapat bersaing dengan produk-produk tabungan 

berencana lainnya. Maka dari itu Bank Syariah Mandiri memiliki standarisasi 

yang memudahkan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitasnya, seperti sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah; 

2. Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun; 

3. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo; 

4. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000; 

5. Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200.000.000; 

6. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah; 

7. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan; 

8. Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir 

masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi. 
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Selain itu, produk tabungan berencana BSM ini mempunyai manfaat bagi 

para nasabahnya. Diantaranya adalah : 

1. Bagi hasil yang kompetitif; 

2. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang; 

3. Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan 

kesehatan; 

4. Jaminan pencapaian target dana. 

Contoh kasus diantaranya adalah apabila nasabah berkeinginan memperoleh 

dana pada saat akhir kontrak Rp24juta dengan jangka waktu 10 tahun. Nibah bagi 

hasil dengan ekspektasi rate 5,8% pa. Untuk itu nasabah harus memberikan 

setoran setiap bulan: Rp24juta/120 = Rp200ribu per bulan.  

Penabung pemilik Tabungan Berencana BSM berhak mendapat manfaat 

perlindungan asuransi yang telah disetujui bank untuk bekerjasama dalam produk 

Tabungan Berencana BSM.  

Gambar 1.1 

Manfaat Perlindungan Asuransi Tabungan Berencana 

            

Sumber : Bank Syariah Mandiri 

Fasilitas asuransi yang diperoleh diantaranya adalah: 

1. Asuransi jiwa gratis; 
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2. Tanpa medical check up, langsung di-cover saat terdaftar  sebagai penabung 

tabungan berencana; 

3. Nilai pertanggungan dihitung berdasarkan selisih target dana dikurangi saldo 

terakhir saat bayar premi. 

Adapun bagi hasil yang ditawarkan dalam tabungan berencana ini dapat 

dihitung sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Tabel Bagi Hasil Tabungan Berencana 2012 

Saldo rata-rata harian/bulan Nisbah  

<25 juta  45.00% 

25 juta - <50 juta  46.00% 

50 juta - <75 juta  47.00% 

75juta - <100 juta  48.00% 

>100 juta  50.00% 

 Sumber : Bank Syariah Mandiri tahun 2012 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan nisbah yang 

diterima oleh nasabah. Apabila saldo rata-rata harian/bulan jumlahnya kurang dari 

25 juta maka nisbah bagi hasil yang diperoleh sebesar 45%. Sedangkan apabila 

saldo rata-rata harian/bulan dari 25 juta - < 50 juta mengalami peningkatan 

menjadi 46 %. Apabila saldo rata-rata harian/bulan 50 juta - < 75 juta maka 

nisbah yang diperoleh sebesar 47 %. Apabila saldo rata-rata harian/bulan 75 juta - 

< 100 juta maka besarnya nisbah bagi hasil sebesar 48%. Dan apabila saldo rata-

rata harian/bulan lebih dari 100 juta, maka nisbah yang di diperoleh adalah 50%. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana 

sebagai tugas akhir perkuliahan di S1, untuk memeperoleh gelar sarjana.  

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini ialah penentuan nisbah bagi hasil dalam produk 

Tabungan Berencana di BSM KCP Ujungberung Bandung yang penentuan 

nisbahnya ditentukan oleh pihak bank tanpa ada tawar-menawar nisbah 

sebelumnya. Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Apa latar belakang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan 

Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Ujungberung 

Bandung? 

2. Bagaimana prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan 

Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Ujungberung 

Bandung? 

3. Bagaimana relevansi antara fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi 

hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabh mutlaqah 

di BSM KCP Ujungberung Bandung?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya adalah : 
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1. Untuk mengetahui latar belakang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk 

Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP 

Ujungberung Bandung; 

2. Untuk mengetahui prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk 

Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP 

Ujungberung Bandung; 

3. Untuk mengetahui relevansi fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi 

hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah 

di BSM KCP Ujungberung Bandung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penulis antara lain hasil dari 

pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan 

tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

1. Akademik 

Penelitian ini bermanfaat terutama untuk menunjang wawasan dan 

pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dengan memperoleh 

gambaran nyata yang berkenaan dengan tabungan berencana sebagai salah satu 

sumber dana pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna sebagai 

masukan ilmu dalam pembiayaan pada dunia pendidikan yang memberikan 

pencerahan untuk masa depan. 

2. Praktis 
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Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan 

bagi para praktisi bank-bank syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri, serta 

untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan dan 

komprehensif. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan menurut istilah 

menurut para fuqaha yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad antara dua 

pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan 

bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertinya 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara teknis, al-mudharabah adalah 

akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola ( Syafi’i Antonio, 2001: 

95 ). 

Adapun dasar hukum dari mudharabah , yakni antara lain yang terdapat 

dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20:  
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Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 

bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 

mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 

waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa 

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang 

yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa 

saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ( Hendi 

Suhendi, 2010:135 ). 

 

 Pada dasarnya, setiap mu’amalah dan transaksi boleh, kecuali yang tegas-

tegas mengharamkannya. Sebagaimana salah satu kaidah fiqh mu’amalah yang 

bersangkutan dengan ini, yaitu : 

دَِلْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمَها  الُمعَاَملَِة اإِلبَاَحةُ االَّ أَْن يَدُ لَّ األَْصُل فِي   
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Hukum asal dalam semua bentu muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya ( Djazuli, 2007:130 ).  

 Mengacu kepada kaidah hukum diatas, peneliti merumuskan bahwa semua 

kegiatan yang berkaitan dengan mu’amalah dan transaki diperbolehkan, kecuali 

ada dalil yang melarangnya. Selain itu, secara umum keputusan fatwa DSN-MUI 

tentang pembiayaan mudharabah dapat dibedakan menjadi tiga: pertama, 

ketentuan mengenai Pembiayaan Mudharabah; kedua, rukun dan syarat 

pembiayaan; dan yang ketiga, ketentuan mengenai hukum pembiayaan. Adapun 

ketentuan pembiayaan Mudharabah dalam lembaga keuangan syari’ah meliputi 

hal-hal berikut , kumpulan fatwa DSN-MUI, No: 07/ DSN-MUI/IV/2000.2006 : 

43-44. 

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif; 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 

100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 

bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha; 

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilam dana dan pembagian keuntungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan Pengusaha); 

4. Mudharib boleh melakukan bebagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syari’ah dan LKS tidak ikut serta dalam 

managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak melakukan 

pembinaan dan pengawasan; 
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5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai 

dan bukan piutang; 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

Mudharabah kecuali jika Mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian; 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan namun 

agar Mudharib atau pihak ketiga jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

Mudharib terbukti melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan 

dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

Mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad; 

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN; 

9. Biaya operasional dibebankan kepada Mudharabah; 

10. Dalam hal penyandang dan (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, Mudharib berhak mendapat 

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

Juga dijelaskan ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan dalam 

mudharabah dalam keputusan fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah diantaranya: 

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap secara hukum; 

2. Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan 

kehendak mereka dalam kontrak dengan memperhatikan : 
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a) Pertama, penawaran dan penerimaan dilakukan secara secara eksplisit 

yang menunjukan tujuan kontrak; 

b) Kedua, penerimaan dana penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad 

dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana 

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengna syarat. Pertama, modal 

diketahui jumlah dan jenisnya. Kedua, modal dapat berbentuk uang atau 

barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, aset tersebut 

harus dinilai pada waktu akad. Ketiga, modal tidak dapat berbentuk piutang 

dan dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad; 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah uang yang dapat sebagai kelebihan 

dari modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: Pertama, keuntungan 

harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk 

satu pihak. Kedua, bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak diketahui 

dan dinyatakan pada waktu kontrak  disepakati dalam bentuk prosentasi 

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan;  Ketiga, penyediaan dana 

menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak 

boleh menanggung kerugian apapun kecuali apabila ia melakukan kesalahan 

yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaraam kesepakatan; 

5. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola usaha harus memperhatikan : 
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a. kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan 

penyedia dana, tapi penyedia dana mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan; 

b. penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola demikian 

rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu 

keuntungan; 

c. pengelola tidak boleh menyalahi syari’ah islam dalam tindakannya yang 

berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam aktivitas itu. 

Beberapa ketentuan mengenai hukum pembiayaan dalam mudharabah 

adalah:  

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu; 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang 

belum tentu terjadi; 

3. Pada dasarnya, pada mudharabah tidak ada ganti rugi dalam karena akad ini 

bersifat amanat (yad al-amanat) kecuali akibat dari kesalahan, kelalian atau 

pelanggaran kesepakatan; 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesainnya dilakukan 

melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah; 
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Kemudian rukun dan syarat mudharabah para ulama berbeda pendapat 

dalam menetapkan rukun mudharabah menurut ulama Syafi’iyah, rukun 

mudharabah ada 6, yaitu : 

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dan pemilik 

barang; 

3. Akad mudharabah , dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; 

4. Mal, yaitu harta pokok atau modal; 

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; 

6. Keuntungan. 

(Hendi Suhendi, 2010 : 139). 

Konsep bagi hasil atau keuntungan dalam mudharabah adalah pembagian 

atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang 

melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing 

pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan 

syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang 

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang 

dikerjasamakan. 

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja 

sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik 

nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain: 
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1. Persentase nisbah antar bank syariah akan berebeda, hal ini tergantung pada 

kebijakan masing-masing bank syariah; 

2. Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. 

Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda; 

3. Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarny 

persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka 

dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka 

waktu tiga bulan dan seterusnya. 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Islam secara universal telah 

memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas 

dalam muamalah. Ahmad Ashar Basyir ( 1992:13 ) menyebutkan terdapat 

beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, antara lain: 

1. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah SWT untuk 

memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah 

yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya; 

2. Bumi, langit, dan seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup 

manusia kehidupan kepada-Nya untuk memenuhi amanat Allah SWT; 

3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; 

4. Kerja yang sesungguhnya adalah yang menghasilkan (produktif); 

5. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang ditunjukkan untuk 

kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial; 

6. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi 

menuju tercapainya tujuan dan terwujudnnya keadilan sosial. 
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Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem ekonomi Islam 

dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas muamalah. 

Menurut Juhaya S Praja ( 2001:113-115 ), pada pembahasan muamalat terdapat 

asas-asas yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat muslim untuk berusaha 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. 

Asas-asas tersebut adalah : 

1. Asas tabadulul manafi’ 

Asas tabadul  manafi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus 

memberika keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas 

ini merupakan kelanjutan dari atta’awun atau mua’awanah sehingga asas ini 

bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak di masyarakat 

2. Asas pemerataan 

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang 

menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga 

harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya 

maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, sodaqah, infak, dan 

sebagainya, disamping itu dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan harta dengan 

cara sah, seperti : jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. 

3. Asas antaradin (suka sama suka) 

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini 

menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus 

berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan 

dalam rangka kesejahteraan bersama. 
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sesuatu bentuk  muamalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau 

menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. 

4. Asas adam al- qharar 

Asas adam al-gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah  tidak 

boleh ada garur  yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak 

merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 

kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. 

5. Asas al-bir wa al-taqwa 

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka 

sama suka yaitu selama bentuk muamalah yang bertentangan denngan kebajikan 

dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan 

tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

6. Asas musyarakah 

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan 

kerjasama antara pihak yang menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat 

melainkan bagi seluruh masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta 

yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak 

dibenarkan dimiliki oleh perorangan. 

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasullah SAW. Berasal dari prinsip 

Qur’ani. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan 

berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan 

aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi ( Adiwarman 

Karim, 2004:28 ). 
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Mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi tersebut, bank syariah 

menawarkan jasa-jasa perbankan dan berbagai keunggulan. Para pengamat 

perbankan mengakui keunggulan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sebagai 

suatu konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan maju ( Sutan Remi , 

1999:2 ). 

Aplikasi dalam dunia Perbankan, Mudharabah diterapkan dalam produk-

produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana yang 

diterapkan pada Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk 

tujuan khusus. 

Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam 

menggunakan dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau 

perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari 

penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut 

dicantumkan dalam akad  ( Edi Wibowo dkk, 2005:41 ). 

 BSM KCP Ujungberung merupakan lembaga keuangan yang telah 

menggunakan akad mudharabah mutlaqah  yang digunakan dalam produk 

tabungannya yaitu Tabungan Berencana. Nasabah akan mendapatkan kemudahan 

dalam perencanaan keuangan dengan jangka waktu yang diharapkan. 

Bagi hasil tabungan diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dan 

akan dibukukan ke rekening tabungan nasabah pada awal bulan berikutnya. Bagi 

hasil tabungan menggunakan sistem berjenjang berdasarkan saldo tabungan. 

Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil yang akan 

diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank akan berlaku 
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pada awal bulan berikutnya. Bila dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah 

pengumuman tersebut dikeluarkan nasabah tidak mengajukan keberatan seacra 

tertulis disertai pembatalan keikutsertaan pada program tabungan, maka nasabah 

dianggap dapat menyetujui perubahan besaran bagi hasil tersebut. 

Tabungan berencana merupakan tabungan berjangka dalam valuta rupiah 

dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai dengan manfaat perlindungan 

asuransi. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, nasabah berkewajiban 

untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan. Apabila nasabah menunggak 

setoran selama 2 bulan berturut-turut, maka manfaat atas tabungan dan setoran 

bulanan untuk bulan-bulan berikutnya otomatis gugur. 

Pembahasan yang diambil dari penelitian ini adalah: pertama, tentang latar 

belakang penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui 

akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung; Kedua, 

mengenai prosedur penentuan nisbah bagi hasil dal produk tabungan berencana 

melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung; dan 

Ketiga, berkaitan dengan relevansi fiqh muamalah dengan pelaksanaan penentuan 

nisbah bagi hasil dalam tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah 

di BSM KCP Ujungberung Bandung. Tabungan Berencana merupakan produk 

penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank 

syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah 

menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada 

mudharib (Bank Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, 
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jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip 

syariah.  

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan 

adapula yang menggunakan istilah metodologi. Adapun langkah-langkah 

penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di BSM KCP Ujungberung di Jalan A.H. 

Nasution No. 46 A Bandung Timur Plaza Blok A No. 12-15 Ujung Berung 

Bandung. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi tersebut denagn pertimbangan 

bahwa lokasi mudah dijangkau, serta data yang diperlukan dalam penelitiannya 

tersedia secara lengkap. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif, digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang 

terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu 

peristiwa, suatu wilayah, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang 

diutamakan keunikan suatu satuan analisis ini bukan generalisasi dari sejumlah 

satuan analisis ( Cik Hasan Bisri, 2001:57 ), studi kasus dalam penelitian ini 

adalah tentang Pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah dalam produk tabungan 

berencana di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung. 

3. Jenis Data 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif 

yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan akad 

mudharabah muthlaqah dalam produk tabungan berencana. Jenis data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban 

atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada 

tujuan yang telah ditetapkan ( Cik Hasan Bisri, 1999:63 ). Data kualitatif adalah 

data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen-dokumen dan buku-

buku. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber Data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara 

dengan Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Sumber  

data sekunder dari penelitian ini antara lain brosur Bank Syariah Mandiri dan 

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa 

buku-buku maupun artikel. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data di atas, penulis menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 
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Obsevasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan mengambil data-data 

yang diperlukan dalam melakukan penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan melalui komunikasi langsung dengan mempersiapkan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang 

pasti dan akurat. Wawancara dilakukan langsung kepada Ibu Riyanda Anggraeni 

yang menjabat sebagai Custemer Service  di BSM Ujungberung Bandung pada 

tanggal  28 Mei 2013. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan 

pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data 

tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan variabel dan sub variabel 

rumusan masalah; 

b. Mengklasifiaksikan data yang terkumpul menurut kategori tertentu sesuai 

dengan variabel dan sub variabel rumusan masalah; 

c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif; 
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d. Merumuskan kesimpulan. 


